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ATA DA 201ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 09 de junho de 2015, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

A) Leitura da ata: 200ª Reunião Ordinária e 124ª Reunião Extraordinária, aprovada por 4 

unanimidade.  5 

B) Disponibilizados aos Conselheiros os documentos tramitados no período: 6 

DOCUMENTOS EXPEDIDOS E RECEBIDOS NO PERÍODO: Of. s/nº Somar – Associação de 7 

Amigos da Praia de Maresias; Of. nº 278/2015 – SESAU referente as solicitações da COFIN, Of. nº 8 

291/2015 – SESAU referente as solicitações da COFIN, Of. s/nº Amor Exigente – Sr. Ivaldo, Of. s/nº 9 

316/2015 – SESAU,Memorando Circular nº 006/2015 – DVS/DVE – vacinação contra Influenza (gripe), 10 

Of. nº 4962/2015 – SSI Sindicância nº 188.896/2014, Of. s/nº Shirley Wagner – justificativa de ausência. 11 

Ofícios Expedidos COMUS: Of. nº 032/2015 – ao Secretário Urandy solicitações da COFIN, Of. nº 12 

033/2015 -  ao Secretário Urandy em atendimento ao ofício nº 260/2015 SESAU, Of. nº 034/2015 – ao 13 

Secretário Urandy solicitações da COFIN, Of. nº 035/2015 -  ao Secretário Urandy – encaminhamento do 14 

Parecer Final do 1º Quadrimestre/2015, Of. nº 036/2015 – ao Secretário Urandy solicitações da COFIN. 15 

Resoluções do COMUS: nº 11/2015 – Indicação das seguintes Conselheiros para compor o Comitê de 16 

Mortalidade Materna, Infantil e Fetal Regional: Dra. Rosana Fleury Zerlotti – titular e Tania Regina Sarak – 17 

Suplente e nº 12/2015 - Prestação de Contas da Secretaria da Saúde referente ao 1º Quadrimestre/2015, 18 

com pendências de análise e esclarecimentos.  Decreto municipal: Decreto nº6270/2015 Alteração na 19 

Composição do Conselho Municipal de Saúde – COMUS. Folha de Andamento: referente o ofício do 20 

COMUS nº 032/2015. Email recebidos: Solicitação de Pauta-  apresentação do SISPACTO – COAP 2015 21 

e Apresentação do Relatório do Projeto Prefeito Amigo da Criança.  22 

ORDEM DO DIA:    23 

1- Projeto Prefeito Amigo da Criança; 24 

2- Apresentação SISPACTO – COAP 2015 (retirado de pauta); 25 

3- Apresentação da Minuta do Projeto de Lei Chikungunya – Vigilância Epidemiológica; 26 

4- Eleição de um membro segmento usuários para compor a Secretaria Executiva do 27 

COMUS (item excluído); 28 

5- Eleição de um membro segmento usuários para compor a Comissão de 29 

Acompanhamento do Contrato de Gestão da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião 30 

– FSPSS e Prefeitura Municipal de São Sebastião - PMSS (item excluído); 31 

6- Eleição de membros para compor a Comissão de Acompanhamento do Plano Municipal 32 

de Saúde (item excluído); 33 

7- Eleição para compor a Comissão dos CGU’s (item excluído); 34 

8- Eleição para dois membros para compor o trabalho de apoio à Comissão de Finanças 35 

com relação às obras de reforma e/ou construção na área da Saúde (item excluído); 36 

9- Eleição para um membro para compor a COFIN (item excluído).  37 

Dr. Antonio solicitou autorização dos conselheiros presentes para apresentação da Dra. Maura 38 

Projeto Prefeito Amigo da Criança até que os demais membros adentrem a reunião para 39 

aprovação das atas e passar para a ordem do dia. Aprovado por unanimidade. Passou a 40 

palavra a Dra. Maura Cristina funcionária pública municipal para apresentação do Projeto. 41 

1- Projeto Prefeito Amigo da Criança: Dra. Maura informou que é funcionária pública há 23 42 

anos. Disse que recebeu o convite Dr. Marcos Salvador para apresentar o projeto que se trata de 43 

uma parceria entre Prefeitura e Fundação ABRINQ. Informou que este programa da ABRINQ 44 

existe há 19 anos. Explicou que este programa é de 04 anos e tem início no primeiro ano de 45 

gestão que o prefeito assume o mandato, quando o gestor é convidado a participar do programa. 46 

Explicou o processo de adesão ao projeto, primeiro é encaminhado da Fundação ao Prefeito um 47 

termo de adesão para assinatura, em seguida nomeia um articulador que seja de sua confiança. 48 

Disse que o articulador faz os contatos entre as Secretarias Municipais e a Fundação ABRINQ em 49 

São Paulo. Foi nomeada pelo Sr. Prefeito Ernane para ser a articuladora. Informou que no 50 

primeiro mandato do Sr. Prefeito Ernane não conseguiu alcançar o selo Prefeito Amigo da 51 

Criança, considerando alguns índices que não foram suficientemente trabalhados para que fizesse 52 

jus ao selo. Informou que este ano tem uma boa devolutiva do programa. Informou ainda que o 53 
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selo é do gestor e não do município. Disse que o selo funciona para que o gestor se empenhe em 54 

políticas públicas, com intuito de melhorar as condições de vida das crianças e adolescentes do 55 

município. Explicou passo a passo como que é feita a busca ativa de informações entre as 56 

secretarias envolvidas para alimentar o programa. Informou ainda que o município tem uma 57 

comissão de avaliação e acompanhamento do programa, esta comissão avalia também o trabalho 58 

do articulador. Informou que no ano passado foi aprovado o Plano Municipal para Infância e 59 

Adolescência, e que foram feitas audiências públicas na costa sul, costa norte e centro e que se 60 

encontra publicadas no site da prefeitura. Salientou que o Plano basicamente tem como políticas 61 

públicas ações a serem realizadas, algumas propostas indicadas pelas Secretarias envolvidas e 62 

Conselho Tutelar já estão em execução ou estão em vias de serem executadas. Disse que 63 

durante a elaboração do Plano tinham algumas secretarias envolvidas (Setradh, Seduc e Sesau). 64 

Salientou que no início do Programa a Secretaria da Saúde contou com a contribuição da 65 

funcionária Marta Festa, após sua saída a funcionária Gilmara Reste assumiu os trabalhos. Disse 66 

também do acompanhamento do Dr. Ubirajara referente toda a programação do Plano relacionado 67 

aos CAPS. Parabenizou toda a comissão e cada funcionário representante das Secretarias 68 

Municipais envolvidas onde contribuíram com muito empenho e dedicação para a realização do 69 

Plano. Informou que a Fundação ABRINQ possui três selos dentro do Programa Prefeito Amigo da 70 

Criança. Explicou que o primeiro selo é chamado Conhecimento Pleno, e, que para adquirir esse 71 

selo o município precisa cumprir todos os prazos e envio de todos os documentos, citou como 72 

exemplo o envio da Lei que criou o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 73 

– CMDCA. Disse que o programa é rigoroso, e após cumprir todas as etapas o prefeito ganha o 74 

reconhecimento pleno. Disse que o segundo selo é o Destaque Nacional, este somente é 75 

concedido quem recebeu o reconhecimento pleno. Disse que a Fundação ABRINQ privilegia no 76 

município o desenvolvimento em políticas públicas estruturais e permanentes. Informou que o 77 

terceiro selo é de boas práticas são para aqueles programas que destacam o município para fazer 78 

jus às boas práticas (citou como exemplo se o município caso realize uma campanha que diminua 79 

a violência sexual a criança e o adolescente). Informou que o município de São Sebastião não 80 

conseguiu inscrever nenhum programa específico para boas práticas, considerando que era 81 

necessário que o programa tivesse sido implementado a partir de 2013, e como o Sr. Prefeito 82 

Ernane vem de uma reeleição, todas as ações e projetos são continuidade do primeiro mandato. 83 

Disse ainda que elaborou um esboço de um projeto, mais não foi aceito. Informou que o município 84 

participa nas duas primeiras categorias de selo. Dra. Tania questionou se há incentivo financeiro 85 

pela Fundação ABRINQ. Dra. Maura esclareceu que não há incentivo financeiro, e que existiria a 86 

possibilidade se o município desenvolvesse um projeto que fosse buscar parceria através da 87 

ABRINQ com parceiros de iniciativa privada. Dra. Tania disse, portanto o programa restringe 88 

somente ao reconhecimento do Prefeito. Dra. Maura disse que no início de abril recebeu o 89 

relatório parcial com algumas recomendações, após o recebimento a comissão se reuniu para 90 

fazer uma avaliação. Disse que o relatório serviu de incentivo para todos, considerando os bons 91 

resultados. Destacou para leitura um trecho do relatório “que é possível visualizar os dados que 92 

foram calculados para o município de São Sebastião/SP conforme a metodologia do ICV e em 93 

comparação com os dados da região Sudeste. Além disto, em um agrupamento simples, 94 

identificamos que o município pertence ao grupo 1, que significa estar entre os 30% de municípios 95 

com os melhores indicadores para infância e adolescência. E isto os coloca na posição de número 96 

350 na comparação  com os 5665 municípios analisados”. Citou também que no relatório está que 97 

o município tem que diminuir o número de trabalho infantil (citou uma criança que no verão pega 98 

latinha (sucata) nas praias é considerado trabalho infantil). Informou que a Sra. Cidinha – Sesau 99 

detectou duas inconsistências no relatório e que já foi informada a Fundação ABRINQ. Citou 100 

também que no relatório o município precisa melhorar o número de creches e berçários. Sra. 101 

Dirceia questionou qual foi à avaliação para o Conselho Tutelar do município. Dra. Maura 102 

explicou que um dos destaques dos selos é a valorização e investimento no Conselho Tutelar, 103 

portanto a comissão tem tentado com a municipalidade investimento em qualificação para o 104 

Conselho Tutelar. Comprometeu-se após receber o relatório final do programa encaminhar uma 105 
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cópia para o Conselho. Finalizou informando aos conselheiros que o município está para receber 106 

a visita dos representantes da Fundação ABRINQ para se certificar dos dados informados. 107 

Colocou-se à disposição. Sr. Clausius questionou se os dados informados são desde 2012 a 108 

2014. Questionou também se o programa faz a devolutiva de avaliação ao município, conforme as 109 

informações são prestadas. Dra. Maura explicou que cada vez que são informados os dados, eles 110 

fazem à devolutiva, informando a passagem de fase do programa até atingir o selo. Dra. Maura 111 

explicou que a comissão trabalha em cima das metas das secretarias, considerando que cada 112 

município trabalha com sua realidade e com seu orçamento. Disse que a avaliação é feita de 113 

acordo com os indicadores previstos pelo município e o que é verificado se o município sobressaiu 114 

da sua própria expectativa. Sra. Dinalva solicitou uma cópia do programa e do relatório “Projeto 115 

Amigo da Criança”. Dra. Maura solicitou que o conselho envie um ofício solicitando a cópia dos 116 

documentos. Dr. Antonio agradeceu a presença e a apresentação da Dra. Maura. Após 117 

apresentação Dra. Maura precisou se retirar, e voltar a Secretaria de Assuntos Jurídicos.  118 

Dr. Antonio oficialmente abriu a reunião considerando que neste momento há quórum suficiente 119 

para dar prosseguimento aos trabalhos. Colocou as atas para aprovação. Aprovada por 120 

unanimidade. Disponibilizou os documentos recebidos e expedidos. Submeteu a proposta de 121 

pauta da Secretaria Executiva em votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, 122 

passou-se a ordem do dia. 123 

Ordem do dia: 124 

2- Apresentação SISPACTO – COAP 2015: Sra. Cidinha justificou a retirada da apresentação 125 

do Sispacto, considerando que a DRS XVII -  Taubaté convocou uma reunião para amanhã dia 126 

10-06, para discutir os dados dos indicadores. Disse que já houve a pactuação dos indicadores no 127 

âmbito municipal. Explicou como é elaborada a linha de base para análise dos indicadores. 128 

Informou ainda do alinhamento de pactuação de indicadores entre os quatro municípios do Litoral 129 

Norte.   130 

3- Apresentação da Minuta do Projeto de Lei Chikungunya: Dr. Givanildo – Diretor da 131 

Vigilância em Saúde. Disse que é funcionário público de carreira – Fiscal Sanitário e atualmente 132 

está Diretor. Relembrou que em setembro/2014, logo quando assumiu a Vigilância em Saúde foi 133 

aprovado o Plano Municipal de Combate a Dengue, que se trata do plano de ação de resolução 134 

de combate a essa doença. Disse que chegou a conclusão que era preciso ter um mecanismo 135 

normativo que fosse mais eficaz. Informou que 90% dos criadouros do mosquito são intra 136 

domiciliar, os 10% estão em terrenos baldios, praças, ruas, vias públicas e outros. Disse que o 137 

município tem 50 mil imóveis cadastrados. Disse que não há combate contra o vetor da dengue e 138 

do chikungunya eficiente se a população não se envolver na conscientização de combate ao 139 

mosquito transmissor da dengue. Disse da possibilidade de termos outra epidemia ao qual 140 

experimentamos esse ano. Salientou o número excessivo de atendimentos nos Prontos Socorros 141 

do município este ano. Disse que ficou decidido desde aprovação do Plano Municipal de Combate 142 

a Dengue que a Secretaria da Saúde proporcionaria um instrumento normativo que sensibilizasse 143 

a população da sua responsabilidade individual. Explicou que a minuta de Projeto de Lei foi 144 

desenvolvida pelo Departamento de Vigilância e posteriormente encaminhada para o executivo. 145 

Explicou como hoje é feita a punição ao cidadão que contribui de alguma forma para epidemia do 146 

mosquito. Informou da Lei que hoje está em vigor, porém é muito antiga e tem um rito processual 147 

demorado (quase um ano). Explicou que nesta minuta de Projeto de Lei está previsto a multa 148 

sumaria. Disse que condicionou na minuta de Lei os recursos que atualmente forem auferidos que 149 

eles sejam aplicados exclusivamente no combate ao vetor. Informou ainda como o COMUS é um 150 

órgão fiscalizador, colocou o conselho como fiscal desse recurso. Disse que a primícias desse 151 

Projeto de Lei é inicialmente sensibilizar a população e os recursos que forem auferidos serão 152 

aplicados no trabalho que a ação se dispõe. Passou a leitura dos artigos do Projeto de Lei. Foram 153 

sanadas as dúvidas dos conselheiros na questão do valor da multa, “na primeira constatação, 154 

será de 20 (vinte) UFESP – Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, aumentada em 50% 155 

(cinquenta por cento) em cada reincidência”. Foram sanadas as dúvidas referentes à fiscalização 156 

nas residências. Explicou como o mosquito da dengue de se prolifera detalhadamente. Dr. 157 
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Antonio sugeriu uma divulgação para os munícipes nas redes sociais, jornais, panfletos e outros 158 

com 90 dias antes de vigorar a Lei. Todos os conselheiros aprovaram a sugestão. Dr. Antonio 159 

Colocou em votação a minuta do Projeto de Lei Chikungunya. Aprovado por unanimidade.  160 

Agradeceu e parabenizou o Dr. Givanildo pela iniciativa do Projeto de Lei. 161 

4- Assuntos Gerais: Sra. Ester colocou a situação de podas no bairro de maresias. Elogiou os 162 

serviços da Prefeitura, na questão de limpeza no bairro, porém criticou algumas pessoas por não 163 

serem conscientes e logo sujam o que acabou de ser limpo. Sra. Dirceia colocou a situação de 164 

um estabelecimento de balada em Maresias, além do som alto até quase de manhã, no dia 165 

seguinte as ruas ficam cheias de sujeiras, como copos e garrafas descartáveis. Questionou se 166 

tem algo a ser feito por parte da prefeitura. Dr. Antonio questionou se têm como relacionar o lixo 167 

nas ruas com as pessoas que foram ao “tal estabelecimento”. Disse da dificuldade em punir o 168 

proprietário pelo lixo jogado nas ruas. Dr. Givanildo disse que a questão do barulho sonoro, é de 169 

responsabilidade e fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente junto com fiscais de postura. Sra. 170 

Ester solicitou ajuda do Dr. Antonio referente a um andarilho que se encontra nas redondezas da 171 

praça de maresias (avenida). Disse do risco que o andarilho está correndo perante a sociedade, 172 

considerando que ele está trazendo transtornos à população daquela região com gritos 173 

freqüentemente nos períodos noturnos. Dr. Antonio disse que o serviço de SAMU precisa ser 174 

acionado juntamente com a Polícia Militar. Sra. Ester disse que já acionou o serviço do SAMU, 175 

Polícia Militar e Assistente Sociais, porém como o andarilho se recusa a entrar na ambulância, 176 

eles não pegam a força. Dr. Antonio disse que verificará com o Dr. Marcos Salvador o que pode 177 

ser feito diante dos serviços que a Secretaria da Saúde disponibiliza. Dr. Antonio informou que os 178 

demais itens ficaram prejudicados, considerando que a reunião está com o seu quórum mínimo. 179 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 180 

presentes. Ata elaborada por          Mirane Souza de Freitas e presidida pelo Dr. Antonio Carlos Nisoli P. 181 

da Silva.   Sebastião, 09 de junho de 2015.  182 
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